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 "פתש אדר טכ"

 2020 מרץ 25

 לכבוד

 מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים

 הרשויות המקומיות

 

 שלום רב,

 

 חלוקת מזון לאזרחים ותיקים על בסיס מפעלי ההזנההארכת מבצע הנדון: 

 2020במרץ  17מיום  יסימוכין: מכתב

 

ברצוני להביע בפניכם את הערכת השר ואת הערכתי האישית לכל אחד מכם שנטל חלק במבצע  ,ראשית .1

 הפצת מנות מזון לעשרות אלפי אזרחים ותיקים שנקבעו על ידכם כמי שזקוקים להם.

ומפעלי ההזנה שבניהולם ותודות לשיתוף  המבצע התנהל ביעילות רבה, תודות לכם, לאנשי חברת מילגם .2

הפעולה הפורה עם מר חיים הלפרין הממונה על שירותי ההזנה של משרד החינוך וצוותו אשר הנחה פקח 

 .וליווה את הגעת מנות מזון לנקודות ההפצה

תודה מיוחדת מגיעה גם לכל המתנדבים ועובדי הרשויות אשר נטלו חלק בהעברת מנות המזון מנקודות  .3

 .לוקה לביתם של האזרחים הוותיקיםהח

 .אנו מאריכים ומרחיבים אותו לשבועות הבאים ועד לסוף חול המועד פסחלאור הצלחת המבצע בשבוע זה  .4

 :היינו ,אוכלוסיית היעד לקבלת מנות מזון  הנה זו שצוינה במכתבי אליכם שבסימוכין .5

 .שרד האוצר )ניצולי שואה(מקבלי קצבת זקנה בתוספת הטבה סוציאלית מהביטוח הלאומי או ממ .א

 .מקבלי קצבת זקנה בתוספת גמלת נכות .ב

 .אזרחים ותיקים זכאי מענק חימום .ג

אזרח ותיק אשר לדעת מנהל המחלקה לשירותם חברתיים מצבו הכלכלי ו/או הפיזי ו/או המשפחתי  .ד

אזרחים  שלושת הקריטריונים הנ"ל )כדוגמה: מחייב הספקת מנות מזון גם אם איננו עונה על

 .(80יקים עריריים מעל גיל ות

אשר פרטיו מצורפים  "משמרות זהב"מבצע  20203.27.מותנע החל מיום  ,קוד העורף ומשרדנויבהובלת פ .6

 .למכתבי זה אליכם נספחכ

נקודות ההפצה בשלושת השבועות הקרובים יהיו זהות לאלה שהיו בשבוע זה. הוספה או גריעה של נקודות  .7

 קודם ובאישור חברת מילגם. הפצה תעשה בהתראה של  יומיים

לפי מתווה סבבי החלוקה של מנות המזון בשלושת השבועות הקרובים יובא לידיעתכם בהקדם האפשרי  .8

 .יכולת התארגנותם של מפעלי המזון, תוך שמירה על איכות המנות ובטיחות המזון

מנות כשרות לפסח המנות שיחולקו לקראת הפסח תהיינה כשרות לפסח. על המועד שממנו ואילך יונפקו  .9

 תצא הודעה נפרדת.



 

   

 mankal@molsa.gov.il | www.molsa.gov.il |  לשכת המנהל הכללי

 www.gov.il - אתר ממשל זמין
 02-5632541| פקס.  02-6752520| טל.  ירושלים 2רח' קפלן 

 

קוד העורף תוך יההפצה של מנות המזון מנקודות ההפצה לביתם של האזרחים הוותיקים תהא באחריות פ .10

. המשרד ימשיך לעבוד מול שיתוף מתנדבים ובליווי צמוד של מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים

המש"ח יעמוד בקשר עם יחידת הקישור המש"חים לגבי תיאום המכסות ונקודות ההפצה בעוד שמנהל 

 .לרשות של פיקוד העורף )יקל"ר( לגבי מנגנון השינוע של מנות המזון מנקודות ההפצה לבתים

לכל אחת מהרשויות את  הפורמט בו  בהקדםבכיר אזרחים ותיקים, באמצעות מחוזות המשרד, יעביר  אגף .11

 .עליו לעדכן הנתונים לקראת המשך מבצע החלוקה

 :המתכללים מטעם המשרד של המבצע הם כדלקמןהגורמים  .12

 , מנהל אגף חירום.אילן ברושמר  –מול פיקוד העורף  .א

 – "משמרות זהב"בכל הקשור למבצע איסוף המידע ותפעול המערכת הדיגיטלית במסגרת מבצע  .ב

 .מחקר ורגולציה, תכנון כלכלי, מינהל אסטרטגיה, סמנכ"ל בכיר, ניר קידרמר 

 , אגף בכיר אזרחים ותיקים.אורלי מנזליגב'  –מילגם מול הרשויות וחברת  .ג

 .במבצע זה לשירותים חברתיים מחוזות המשרד יתכללו את פעולות המחלקות .13

 

 

 

 בברכה,

 

 אביגדור קפלןד"ר 

 מנהל כללי

 

 

 

 

 

 

 

 

 , שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםאופיר אקוניסחה"כ  העתק: 

 התקציבים, משרד האוצר, סגן הממונה על אגף אלון מסרמר  

 , מרכז השלטון המקומימנהלת מחלקת רווחה וקהילה, אסא בן יוסףגב'  

 , מנהלת אגף בכיר אזרחים ותיקיםגליק נחשון ציפיגב' 

 , מנהל אגף בכיר תקצוב וכלכלהחנן פריצקימר 


